
1. We verplichten verhuurders om te verduurzamen.  
In de nieuwe raadsperiode gaan we inzetten op het verplicht stellen van verduurzaming 
door verhuurders. Daartoe neemt de gemeente een verduurzamingsnorm op in een nieuwe 
verhuurdersvergunning. Als een verhuurder een woning aanbiedt, wordt die pas toegestaan 
als aan de norm is voldaan. De woningen met de slechtste labels pakken we voor 
komende winter al aan en zijn uiterlijk in 2024 allemaal goed geisoleerd. Uiterlijk in 2030 
hebben alle huurwoningen in onze gemeente het B energielabel.  

2. We ontzorgen inwoners.  
We maken afspraken met bestaande georganiseerde energiecoöperaties om inwoners met 
een laag inkomen toegang te bieden tot de door hen opgewekte energie. Elke inwoner 
(met een inkomen tot en met modaal) wordt geholpen bij het verduurzamen van de eigen 
woning met advies door een energiecoach. Inwoners met een slecht geïsoleerde woning 
krijgen hulp bij het snel nemen van isolerende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie. 

3. We ondersteunen collectief inkopen per wijk.  
Als we het inkopen van materialen collectief regelen, drukt dat de kosten. Zo kunnen buren 
samen zonnepanelen, isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen inkopen. We helpen 
eigenaren, zowel verhuurders als kopers, door regelingen op te zetten die het gat tussen 
hun budget en de verduurzamingsopgave te dichten. De gemeente zorgt voor regelingen 
waardoor iedereen in staat is de eigen woning te verduurzamen en niet alleen de rijkere 
inwoners deze kans krijgen  

4. We maken een actieplan voor bedrijven die grootverbruiker 
zijn van energie.  
We controleren of zij zich houden aan de wettelijke verplichting tot besparing. Daarnaast 
werken we met deze bedrijven toe naar een convenant waarin zij zich verplichten tot een 
grotere besparing dan nu al wettelijk verplicht is.  

5. We ondersteunen het MKB bij het besparen van energie.  
Dat doen we door energieadviseurs langs te laten gaan bij de MKB bedrijven. Deze 
energieadviseurs stellen een verduurzamingsplan op voor het bedrijf en helpen bij het 
vinden van financiering voor deze plannen. Door onze inwoners en het MKB te helpen bij 
verduurzaming zorgen we er al gemeente voor dat we energie gaan besparen en de 
energierekening weer voor iedereen betaalbaar wordt.
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